
Kuovi-projektin 7. palaveri

Aika: perjantai 18.11.2005 klo 9:05 - 11:25

Paikka: sovellusprojektien kokoustila Ag C223.1.

Läsnä:

– Minna Hillebrand, läsnä kohtien 4-13 aikana

– Maunu Tuomainen

– Vesa Korhonen

– Jukka-Pekka Santanen, läsnä kohtien 7-13 aikana

– Elina Halmu, läsnä kohtien 1-6 aikana

– Ville Mönkkönen, läsnä kohtien 1-6 aikana

– Antti Hedlund, sihteeri

– Juho Kortelainen

– Jaana Ojala

– Juhana Pikki, puheenjohtaja

Pöytäkirja

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Juhana Pikki kello 9:05. Puheenjohtajaksi valittiin Juhana Pik-
ki ja sihteeriksi Antti Hedlund.

2 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistalle lisättiin paikalla olevien henkilöiden esittäytyminen, sillä Elina
Halmu ja Ville Mönkkönen olivat palaverissa mukana ensimmäistä kertaa.

Päätökset:

• Esityslistalle lisättiin kohdaksi 3 henkilöiden esittäytyminen.

3 Paikalla olevien henkilöiden esittäytyminen

Ryhmän jäsenet, ohjaajat ja käytettävyysanalyysin tekijät esittelivät itsensä.
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4 Viime viikon palaverin pöytäkirjan läpikäynti

Viime viikon palaverin pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

4.1 Viime viikon tehtävälista

• Vesa Korhonen tutkii ajankäyttöraportin ongelmia (suoritettu).

• Vesa Lappalainen selvittää näkövammaisten toivomaa sivurakennetta Ti-
mo Matsiselta (suoritettu).

• Jukka-Pekka Santanen ottaa yhteyttä Mauno Väisäseen Projektisopimuk-
sen allekirjoituksen selvittämiseksi (suoritettu).

• Jukka-Pekka Santanen kysyy Pertti Saariluomalta käytettävyyskurssin
opiskelijaa projektiin käytettävyysasiantuntijaksi (suoritettu).

• Maunu Tuomainen perehdyttää projektiryhmää JSP:n ja Eclipsen käyt-
töön sekä Korppi-järjestelmän toteutusratkaisuihin (suoritettu).

• Projektiryhmän tulee tutustua JSP:hen (jatkuu).

• Projektiryhmä viimeistelee projektisuunnitelman ja vaatimusmäärittelyn
(kesken).

• Projektiryhmä jatkaa sovellussuunnitelman kirjoittamista (kesken).

• Projektiryhmä jatkaa varsinaisten JSP-sivujen toteutusta (kesken).

• Projektiryhmä pyytää Pauli Kujalaa Kotka-tietokantaperehdyttäjäksi (suo-
ritettu).

• Projektiryhmä korjaa ajankäyttötaulukot ja mahdollisesti pyytää apua
Petri Heinoselta (suoritettu).

• Projektiryhmä päättää minkälaista hakemistorakennetta se haluaa pro-
jektissaan käyttää (suoritettu).

5 Katsaus menneeseen viikkoon

Viime viikon aikana ryhmä on saattanut projektisuunnitelman ja vaatimusmää-
rittelyn lähes lopulliseen muotoon. Pienten muutosten jälkeen ne ovat valmiita
hyväksyttäviksi.

Ryhmä on jatkanut JSP-sivujen ja Java-luokkien tekemistä ja vanhoihin pe-
rehtymistä, eniten on keskitytty puurakenteiden ja opiskelutietojen toteuttami-
seen. Näitä jatketaan ensi viikolla, lisäksi Juhana alkaa toteuttamaan kalenteria
ja Jaana tenttitietoja mobiilimuotoon.
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6 Keskustelua käytettävyysanalyysin toteutuksesta

Vesa Lappalainen on keskustellut Pertti Saariluoman kanssa käytettävyysana-
lyysin tärkeimmistä kohdista. Analyysi pyrkii selvittämään mihin tärkeysjärjes-
tykseen käyttäjät asettavat Korpin toimintoja, ja miten tämän perusteella niitä
tulisi järjestää ja ryhmitellä. Ville Mönkkönen ja Elina Halmu tekevät kyselyn
aiheesta.

Minna Hillebrand kertoi, että tärkeää analyysissä on tärkeää ottaa huomioon
muuttuvat laiteympäristöt, Korpin puurakenne ja sopiva ryhmittely.

Projektiryhmä lupasi lainata käytössään olevaa matkapuhelinta analyysia
varten, jos tähän on tarvetta.

Vesa Korhonen lisää analyysin tekijät Kuovi-projektin sähköpostilistalle.

Päätökset:

• Vesa Korhonen lisää Ville Mönkkösen ja Elina Halmun Kuovin sähköpos-
tilistalle.

7 Projektisuunnitelman tarkastelua

Jukka-Pekka Santanen antoi projektisuunnitelmasta seuraavat huomiot:

• Luvussa 6.5 tulee selvittää miksi pitkiä tiedostonnimiä pitää lyhentää.

• Luvun 7 taulukko tulee jakaa kahteen osaan. Kuvatekstit ja viittaukset
näihin korjattava samalla.

Muutosten jälkeen ryhmä toimittaa projektisuunnitelman Vesa Korhosen
tarkistettavaksi, jonka jälkeen suunnitelma voidaan hyväksyä ja allekirjoittaa.

8 Vaatimusmäärittelyn tarkastelua

Ryhmän tulee tarkastella ja miettiä uudestaan vaatimusmäärittelyssä esitetyt
prioriteetit eri vaatimuksille. Tämän jälkeen vaatimusmäärittely on valmis hy-
väksyttäväksi.

Jaana Ojala ja Minna Hillebrand käyvät yhdessä prioriteetit läpi palaverin
jälkeen.

Vaatimusmäärittelyn toiminnallisista vaatimuksista tehtiin seuraavia huo-
mioita:

8.1 Yleiset huomiot

• Korkeimman prioriteetin (P1) omaavia toimintoja on liikaa. Näitä kaikkia
ryhmä ei luultavasti ehdi toteuttamaan, joten prioriteettejä on tarkastel-
tava uudelleen.

8.2 Yksittäisen tentin tiedot

• Kohdissa 13.2 ja 13.3 mainitut painikkeet eivät voi olla näkyvissä yhtä
aikaa.
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• Kohdan 13.3 painike näkyy vain, jos tentistä ilmoittautumisen poistami-
seen määritellyt ehdot täyttyvät.

8.3 Kalenteri

• Päivänäkymä toteutetaan ensisijaisesti listamuotoisena ja viikkonäkymä
taulukkomuotoisena kalenterinäkymänä. Viikkonäkymästä toteutetaan myös
listamuotoinen esitys.

• Kalenterisivulla tulee olla jokin tapa vaihtaa näkymää lista- ja taulukkoe-
sityksen välillä.

8.4 Ohjausajat

• Vaatimuksen nimi tulee muuttaa muotoon ”Ohjausaikojen asettaminen”.

• Ohjausaikojen asettaminen siirretään prioriteetille P4.

8.5 Kyselyihin vastaaminen

• Vastaamista ei toteuteta tässä projektissa, käyttäjä ohjataan Korpin vas-
taamissivulle.

8.6 Tapahtumat

• Tapahtuman lisääminen muutetaan prioriteetiksi P2.

• Tapahtuman lisäämisen yhteydessä viittaukset vaiheisiin tulee poistaa.

8.7 Opetuksesi

• Tenttien hallinta muutettiin prioriteetille P4

8.8 Salivaraus

• Salivaraukset muutettiin prioriteetille P4

8.9 Ryhmän tapahtumat

• Ryhmän tapahtumat muutettiin prioriteetille P3

8.10 Korppiryhmät

• Korppiryhmät muutettiin prioriteetille P4

8.11 Kurssien ryhmät

• Kurssien ryhmät muutettiin prioriteetille P4

8.12 Ilmoitustaulu

• Ilmoitustaulu muutettiin prioriteetille P4
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9 Ryhmä ja JSP: saavutukset ja ongelmat

Ryhmän jäsenet kertoivat mihin JSP-sivuihin ja Java-luokkiin ovat perehtyneet
ja mitä ongelmia ovat näiden mobiiliversioiden toteutuksessa kohdanneet. On-
gelmia on ilmennyt erityisesti CVS:n kanssa.

Päätettiin pitää koodinkatselmointitilaisuus ensi viikolla. Samalla päätettiin,
ettei ensi viikolla pidetä varsinaista viikkopalaveria.

Päätökset:

• Päätettiin järjestää koodinkatselmointitilaisuus.

10 Muut esille tulevat asiat

Jukka-Pekka Santanen kysyi projektisopimuksen tilasta. Antti Hedlund kertoi
sen olevan valmis, ja lupasi toimittaa sen Santasen ja Korhosen tarkastetta-
vaksi. Tarkastuksen jälkeen ryhmän jäsenet allekirjoittavat sen, ja toimittavat
allekirjoitetun kappaleen Santaselle, joka toimittaa sopimuksen hallintolaitoksen
edustajille.

Jukka-Pekka Santanen antoi sovellussuunnitelmasta seuraavat huomiot:

• Käyttönäkymiä ei enää kannata lisätä.

• Tietokannasta ei ole tarpeen tehdä laajaa selvitystä.

• Sovellussuunnitelmassa tulee mainita, miksi siinä ei ole luokkakuvausta.

11 Tehtävienjako seuraavalle viikolle

• Jukka-Pekka Santanen tutkii vaatimusmäärittelyn pohjassa olevia listojen
tasaukseen ja taulukkojen numerointiin liittyviä ongelmia.

• Vesa Korhonen lisää Kuovin sähköpostilistalle Ville Mönkkösen ja Elina
Halmun.

• Vesa Lappalainen tarkistaa ja hyväksyy vaatimusmäärittelyn.

• Maunu Tuomainen ottaa yhteyttä Jonne Itkoseen ja selvittää hänen kans-
saan CVS:n ongelmakohtia.

• Ryhmä toimittaa tuottamansa lähdekoodin internettiin koodikatselmoin-
tia varten viimeistään keskiviikkona 23.11.

• Jaana Ojala toimittaa Jukka-Pekka Santaselle Vaatimusmäärittelyn .tex-
muodossa.
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12 Seuraavan tapaamisen aika ja paikka

Seuraavalla viikolla ei pidetä viikkopalaveria. Koodikatselmointi päätettiin pitää
perjantaina 25.11.

Päätökset:

• Koodinkatselmointitilaisuus pidetään perjantaina 25.11. kello 10:00 tilassa
Ag C223.1.

13 Kokouksen päättäminen

Juhana Pikki päätti kokouksen kello 11:25.
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